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Östtimor och Australien undertecknade den 12 januari 
ett avtal om utvinning av olje- och gasfyndigheter i 
Timor-havet. Undertecknandet hade föregåtts av 
förhandlingar mellan april 2004 och november 2005. 
Enligt Australiens utrikesminister Alexander Downer 
innebär avtalet att ett ramverk finns för exploateringen 
av fältet Greater Sunrise, men det är oklart när arbetet 
inleds. 

Avtalet fördelar intäkterna lika och länderna fryser 
sina anspråk på jurisdiktionen över och gränsdragningen 
i Timor-havet i 50 år (det tidigare förslaget skulle ha 
gett Australien 82 % av intäkterna och Östtimor 18 %). 
Avtalet måste ratificeras av både Australiens och 
Östtimors parlament för att träda i kraft. 

Det bedömdes att avtalet kan ge Östtimor ytterligare 
fyra miljarder USA-dollar. Landet skulle då inalles tjäna 
omkring tio miljarder dollar från Greater Sunrise under 
40 års tid. Därtill kommer att Östtimor redan nu erhåller 
90% av intäkterna från Joint Petroleum Development 

Area, vilket enligt Downer kan betyda sammanlagda 
inkomster på 15 miljarder dollar. Kritik 
Australiska Timor Sea Justice Campaign kritiserade att 
avtalet fryser anspråken på områden i Timor-havet och 
menar att Östtimor har mer rätt till olje- och gasfälten än 
Australien. Även East Timor and Indonesia Action 
Network i USA hävdar att avtalet inte till fullo 
tillfredsställer Östtimors intressen och menar att det 
hade varit bättre för landet att hålla ut längre. Man 
menar dock att avtalet förmodligen var det bästa 
Östtimor kunde få ut med tanke på trycket från 
Australien och oljebolagen att lösa gränsdragnings-
frågan samt de ojämlika maktförhållandena mellan 
länderna. I Östtimor uttrycktes framförallt oro över att 
regeringen hade samtyckt till att avstå från de egna 
anspråken på Timor-havet. 

Gabriel Jonsson 

Oljeavtal Östtimor-Australien 
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